Oplysningsseddel ’01

løn, pension, honorarer, uddelinger fra fonde mv.
Indkomstmodtagers CPR-nr. eller SE-nr. (Skal udfyldes)

01

Arbejdsstedkode
(Se vejledningen)

Den oplysningspligtiges SE-nr.
(Skal udfyldes)

02

06

Den oplysningspligtiges navn, adresse og telefonnummer. Såfremt
stempel benyttes, skal kopien til indkomstmodtageren også stemples

Fulde navn

03

Adresse

04

DS-rudekonvolut
kan anvendes

Postnr. og
postdistrikt

05

Inden De udfylder oplysningssedlen, bør De læse vejledningen “Oplysningssedlen 2001”

Ansættelses- Hele året
periode
(1/1- 31/12)
(kun én af rubrikkerne 7-10 udfyldes)

07

sæt X

En sammenhængende periode
Fra
dag

08

md.

Til
dag

Flere perioder. I så fald oplyses kun, om
lønmodtageren var ansat pr. 30/11
md.

’01
/

09

10

ja sæt X

nej sæt X

AM-indkomst A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Løn, honorarer og lignende. Heri medregnes feriegodtgørelse, løn under sygdom og barsel, A-skattepligtige tilskud af enhver art, vederlag til medlemmer af bestyrelser, udvalg mv. samt pensionslignende ydelser til tidligere ansatte.
Alle de oplyste beløb i denne rubrik, skal være bruttobeløb, altså inklusive indeholdt arbejdsmarkedsbidrag og indeholdt særlig pensionsopsparing. Jubilæumsgratiale mv. angives kun i rubrik 69-71. Bidrag til
arbejdsgiveradministreret pensionsordninger, herunder ATP, skal ikke medregnes.

A-indkomst

Indeholdte
beløb

13

,00

Sociale pensioner, lovpligtige syge- og barselsdagpenge, udbetalinger fra A-kasse, uddannelsesydelser, 1. og 2. ledighedsdag udbetalt af arbejdsgiver, strejke- og lockoutgodtgørelse, udbetalinger fra
pensionsinstitutter, samt andre udbetalinger, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag. ATPbidrag skal ikke medregnes.

14

,00

Indeholdt A-skat

15

,00

Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) på 8%

16

,00

Indeholdt særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) på 1%

17

,00

A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag

Personalegoder, der er Værdi af bil til rådighed
A-indkomst.
Beløbene skal
medregnes i 19
rubrik 13 el.14

Værdi af fri telefon

,00

Værdi af fri kost og logi efter
Ligningsrådets satser

20

,00

21

,00

Andre ydelser B-indkomst, hvoraf der skal betales B-indkomst, hvoraf der ikke skal be- Hædersgaver ydet som engangstales arbejdsmarkedsbidrag
beløb fra off. fonde
mv., hvor der arbejdsmarkedsbidrag
ikke er indeholdt A-skat 36
,00 38
,00 39

Naturalieydelse m.m.

(Arten anføres i
rubrik 67)
,00

ATP-bidrag i alt - samt særlig penSkattefri rejse- og befordringsgodtsionsopsparing (SP-bidrag) på 1%
gørelse samt skattefri uddannelsesved sygdom, som er afregnet til ATP ydelse

46
Personalego- Værdi af fri helårsbolig
der, der ikke
er A-indkomst 50
Beløbene skal
ikke medreg- Ydet personalelån
nes i rubrik 36
60 sæt X
eller 38

(05.01)

Supplerende
oplysninger

03.040
S 74

Éngangsindkomst

,00

Beløbene i rubrik
46 og 48 må ikke
fratrækkes på
selvangivelsen

,00

Værdi af fri sommerbolig her i landet Værdi af fri lystbåd

,00

Bundfradrag til Ph. D.-studerende
(udland)

64

48

51

,00

40 sæt X

Værdi af fri TV-licens

52

,00

53

,00

Fri sommerbolig i udlandet

Frikort off. befordring

62

63 sæt X

sæt X

Afgiftsberigtiget aktieløn

,00 65

,00

Yderligere oplysninger

Kode

67

68

Jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og vederlag
for afløsning af pensionstilsagn inkl. indbetalinger til pensionsordning (rubrik 70) og tingsgaver (rubrik 71). (Bruttobeløb, dvs. inkl. AM-bidrag og SP-bidrag).

Heraf indbetalt til pensionsordning
omfattet af Pensionsbeskatningslovens Kapitel 1

Heraf tingsgaver (værdien angives
med virksomhedens købspris, inkl.
moms)

69

70

71

,00

,00

,00

